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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga dapat diartikan 

sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur 

lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat dimana 

terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu, bursa 

efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Untuk kasus di Indonesia 

terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya 

(BES). (E. Tendellin, 2001:13) 

Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara 

(intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Di samping 

itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena 

dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat 

memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. (E. 

Tendellin, 2001:13). 

 Menurut Suad Husnan (2000:3) dalam bukunya "Teori Potofolio dan 

Analisa sekuritas" adalah :  

"Secara Formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 
berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat  
diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang atau pasar modal sendiri, baik 
yang diterbitkan oleh perusahaan public authorities maupun perusahaan 
swasta". 
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Sedangkan menurut Jack Francis (1998:84) dalam bukunya "Investment Analysis 

and Management" adalah : 

 "Security market is where people buy and sell financial instrument". 

 Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari 

pada pasar keungan (financial market). Dalam pasar keuangan yang 

diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, baik yang bisa negosiasi maupun tidak. 

  

2.1.2 Fungsi Pasar Modal 

Fungsi keberadaan pasar modal (Darmadji & Fakhruddin, 2001:2-3), 

yaitu: 

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya 

diversifikasi. 

3. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi Negara. 

4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 

5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim 

berusaha yang sehat. 

6. Menciptakan lapangan kerja/usaha yang baik. 

7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek. 

8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang 

bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 

9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol 

sosial. 

10. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan 

manajemen profesional. 

11. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. 
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2.1.3 Jenis-jenis Pasar modal 

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan dilakukan sesuai 

dengan jenis ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut 

diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal tersebut ada beberapa macam 

(Sunariyah, 2003:12-14), yaitu: 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-

saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran) 

sebelum saham tersebut dicatatkan dibursa. Harga saham dipasar perdana 

ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan go public (emiten), 

berdasarkan analisa fundamental perusahaan yang bersangkutan. Peranan 

penjamin emisi pada pasar perdana selain menentukan harga saham, juga 

melaksanakan penjualan saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal. 

Dari uraian diatas menegaskan bahwa pada pasar perdana, saham yang 

bersangkutan untuk pertama kalinya diterbitkan emiten dari hasil penjualan 

saham tersebut keseluruhannya masuk sebagai modal perusahaan. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)  

Pasar sekunder adalah pasar dimana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan 

secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Harga saham 

pasar sekunder ditentukkan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli 

dan penjual. Dasarnya permintaan dan penawaran ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu : (a) faktor internal perusahaan, yang berhubungan 

dengan kebijakan internal pada suatu perusahaan beserta kinerja yang telah 

dicapai, (b) faktor eksternal perusahaan, yaitu hal-hal diluar kemampuan 

perusahaan atau diluar kemampuan manajemen untuk mengendalikan, seperti 

politik, kebijakan moneter, dan laju inflasi yang tinggi. Jadi, dapat 

disimpulkan, bahwa pasar sekunder merupakan pasar yang memperdagangkan 

saham sesudah melewati pasar perdana. Sehingga hasil penjualan saham disini 

biasanya tidak lagi masuk modal perusahaan., melainkan masuk kedalam kas 

para pemegang saham yang bersangkutan. 
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3. Pasar Ketiga (Third Market)     

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain diluar bursa 

(over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan 

efek yang terorganisir diluar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder 

yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek 

dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

Operasi yang ada pada pasar ketiga berupa perumusan informasi yang disebut 

“treading information”. Informasi yang diberikan dalam pasar ini meliputi : 

harga-harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan lainnya mengenai surat 

berharga yang bersangkutan. Dalam sistem perdagangan ini pialang dapat 

bertindak dalam kedudukan sebagai pedagang efek maupun sebagai perantara 

efek. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market)  

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari suatu pemegang saham ke pemegang 

saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk transaksi dalam 

perdagangan semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar (block 

sale). 

 

2.1.4 Instrumen Pasar Modal 

Beberapa sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar modal antara 

lain adalah saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Masing-masing 

sekuritas tersebut memberikan return dan risiko yang berbeda-beda. 

1. Saham 

Merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka 

investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan 

perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban 

perusahaan. Saham merupakan salah satu sekuritas yang cukup populer 

diperjualbelikan di pasar modal. 
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2. Obligasi 

Merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap 

kepada pemiliknya. Pembayaran bunga obligasi ditentukan oleh seberapa 

besar kupon yang ditetapkan oleh penerbit saham. 

3. Reksa dana (mutual fund) 

Merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan 

sejumlah dana kepada perusahaan danareksa, untuk digunakan sebagai 

modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Perusahaan 

danareksa akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian 

diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer 

investasi.  

4. Instrumen derivatif  

Merupakan sekuritas yang nilainya merupakan turunan dari suatu sekuritas 

lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari harga 

sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Ada beberapa jenis 

instrrumen derivatif, diantaranya waran, bukti right (right issue), opsi dan 

future (E.Tendelilin, 2001:18). 

 

2.1.5 Lembaga-Lembaga Pendukung Pasar Modal 

Sebagai suatu bisnis yang berdampak sosial sangat luas, pasar modal 

melibatkan banyak orang dan banyak lembaga. Masing-masing pihak mempunyai 

peranan dan fungsi yang berbeda-beda dan saling menunjang kepentingan yang 

lain. Lembaga-lembaga pendukung Pasar Modal menurut Suad Husnan (2000:10) 

sebagai berikut : 

1. Bapepam 

Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk 

mengawasi pasar modal Indonesia. Bapepam merupakan singkatan dari 

Badan Pengawas Pasar Modal, setelah sebelumnya merupakan Singkatan 

dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Perubahan ini terjadi pada akhir tahun 

1990. Perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas, baik 
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saham maupun obligasi, harus mendapat ijin dari Bapepam. Fungsi yang 

dilakukan Bapepam adalah fungsi Pengawasan. 

2. Bursa Efek 

Bursa Efek merupakan lembaga yang menyelenggrakan kegiatan 

perdagangan sekuritas. Di Indonesia terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Masing-masing 

mempunyai persyaratan tersendiri agar suatu sekuritas bisa didaftarkan 

(dan karenanya diperdagangkan) di bursa efek. 

3. Akuntan Publik 

Peran Akuntan Publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan, 

melakukan pemeriksaan atau penelaahan terbatas atas modal sendiri dan 

ikhtisar keuangan pokok perusahaan yang akan dimuat dalam prospektus 

dan menyusun comport letter, yakni pernyataan tentang keadaan keuangan 

perusahaan dalam periode setelah laporan keuangan disusun sampai 

dengan saat sebelum ijin go public diberikan. Dipasar modal dituntut 

pendapat wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan dari perusahaan 

yang akan menerbitkan atau yang telah terdaftar di bursa. 

4. Underwriter 

Perusahaan yang menerbitkan sekuritas di bursa (perusahaan tersebut 

sebagai emiten) tentu ingin agar sekuritas yang dijualnya laku semua, 

sehingga dana yang diperlukan bisa diperoleh untuk menjamin agar 

penerbitan (atau emisi) sekuritas yang pertama kalinya tersebut (dikatakan 

dilakukan di pasar perdana) terjual semua, emiten akan meminta 

underwriter untuk menjamin penjualan tersebut. 

5. Wali Amanat 

Jasa wali amanat diperlukan untuk penerbitan obligasi. Wali amanat 

mewakili kepentingan pembeli obligasi. Pemikirannya adalah karena 

pembeli obligasi pada dasarnya adalah kreditur dan kredit yang diberikan 

tidak terjamin dengan agunan apapun. Wali amanat inilah yang melakukan 

penilaian terhadap obligasi yang dibeli oleh para pemodal. 
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6. Notaris 

Jasa Notaris diperlukan untuk membuat berita acara dalam RUPS dan 

menyusun pernyatan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

7. Konsultan Hukum 

Konsultan Hukum diperlukan jasanya sampai perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas di pasar modal ternyata terlibat persengketaan 

dengan pihak lain. Juga keabsahan dokumen-dokumen perusahaan perlu 

diperiksa oleh konsultan hukum tersebut. 

8. Lembaga Kliring 

Perdagangan sekuritas tidak mungkin dilakukan dengan melakukan 

perpindahan fisik sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan.sekuritas-

sekuritas akan disimpan oleh suatu lembaga dan lembaga tersebut untuk 

mengatur arus sekuritas tersebut. 

 

2.2 Efisiensi Pasar 

2.2.1 Definisi Efisiensi Pasar  

Menurut Jogiyanto (2003:381) dalam bukunya Teori Portofolio dan 

Analisis Investasi sebagai berikut : 

a. Definisi Efisiensi Pasar berdasarkan nilai Intrinsik Sekuritas 

Sekuritas-sekuritas yang dihargai kurang benar merupakan sekuritas-

sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsiknya atau nilai 

fundamentalnya. Untuk konteks seperti ini seberapa jauh harga-harga 

(market efficiency) diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas 

menyimpang dari nilai intrinsiknya (Beaver, 1989). Dengan demikian 

suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai 

pasar yang nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai 

intrinsiknya. 

b. Definisi Efisiensi Pasar berdasarkan Akurasi dan Ekspetasi Harga 

Fama (1970) mendefinisikan pasar efisiensi sebagai berikut : 
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 "Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas 

mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia (a security market in 

efficient if security prices "fully reflect" the information available)". 

Definisi ini menekankan pada dua aspek, yaitu "full reflect" dan 

"information available". Pengertian dari "full reflect" menunjukkan bahwa 

harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. 

Pasar dikatakan efisien jika dengan menggunakan informasi yang tersedia 

(information available), investor-investor secara akurat dapat 

mengekspektasi harga dari sekuritas bersangkutan. 

c. Definisi Efisiensi pasar berdasarkan Distribusi informasi 

Beaver (1989) menyatakan efisiensi pasar yang didasarkan pada distribusi 

informasi sebagai berikut : 

 "Pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan 

setiap orang mengamati sistem informasi tersebut". Definisi ini secara 

implisit mengatakan bahwa jika setiap orang mengamati suatu sistem 

informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap 

mendapatkan informasi yang sama. Pasar dikatakan efisien terhadap satu 

set informasi yang spesifik jika harga yang terjadi setelah informasi 

diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap 

orang mendapatkan set informasi tersebut. 

d. Definisi Efisiensi Pasar Berdasarkan pada Proses Dinamik 

Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik 

mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan 

menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi 

tidak simetris tersebut. Definisi ini menekankan pada kecepatan 

penyebaran informasi yang tidak simetris. Pasar efisien jika penyebaran 

informasi ini dilakukan secara cepat sehingga informasi menjadi simetris, 

yaitu setiap orang memiliki informasi ini.    
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2.2.2 Bentuk Efisiensi Pasar 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi informasinya saja atau dapat 

dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi tetapi juga dilihat dari kecanggihan 

pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi 

yang didapat. Menurut Jogiyanto (2003) bentuk-bentuk efisiensi pasar diantaranya 

yaitu :  

a. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weak Form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Bentuk efisiensi 

pasar lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan 

bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Ini berarti 

untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan 

informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

b. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semistrong Form) 

Pasar dapat dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi 

yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Jadi dapat 

dikatakan bahwa pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, tidak ada 

investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang 

dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka 

waktu yang lama. 

c. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strong Form) 

Pasar dapat efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka 

tidak ada individual investor atau grup dari invetor yang dapat 

memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena 

mempunyai informasi privat. 
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2.3 Laporan Keuangan  

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap 

pertama seorang analis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke 

suatu perusahaan. Jika seandainya dilakukan, ia pun tidak akan dapat mengetahui 

banyak tentang situasi perusahaan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah 

media laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana 

informasi (screen) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha 

perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode 

tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Harahap (2004:105). 

 

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan 

 Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:76) definisi dari laporan keuangan 

adalah: 

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari 
proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data 
keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan data-data/aktivitas tersebut.” 

 
Senada dengan pernyataan Sundjaja dan Barlian di atas, Munawir (2004:5) 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah:  

“Laporan keuangan adalah peringkasan pelaporan dari peristiwa-peristiwa 
keuangan perusahaan.” 
 

Sedangkan menurut Sawir (2005:2) : 

“Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi.” 

 
Sementara itu, menurut SAK (2004:2) bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, 
laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba 
Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang dapat disajikan dalam 
beberapa cara, misalnya sebagai Laporan Arus Kas Atau laporan arus 
Dana), catatan-catatan dan Laporan lain serta materi-materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 
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2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) per 1 Oktober 

2004 paragraf 12-14 tentang “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan.” (2004:4), dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagian besar pemakai, yang secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian masa lalu. 

3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

 

2.3.3 Sifat Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Munawir (2004:6) 

berpendapat bahwa laporan keuangan terdiri dari data yang merupakan hasil dari 

suatu kombinasi antara: 

1) Fakta yang telah dicatat (recorded fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun 

yang disimpan di Bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang 

maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencataan dari pos-pos ini 

berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa 

lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan 

dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (at original cost). 

Dengan sifat yang demikian itu, maka laporan keuangan tidak dapat 

mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi 
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perekonomian yang paling akhir, karena segala sesuatunya sifatnya historis. 

Sehingga mungkin terdapat beberapa hal yang dapat membawa akibat 

terhadap posisi keuangan perusahaan tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi 

atau tidak nampak dalam laporan keuangan.  

2) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

convention and postulate) 

Hal ini berarti bahwa data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur 

maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim (General Accepted Accounting Principles). Hal ini 

dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman. 

3) Pendapat pribadi (personal judgment) 

Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah menjadi standar praktek 

pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar 

tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. Judgment atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau 

integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan 

kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan 

di dalam beberapa hal. 

 

2.3.4 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik 

pokok, yaitu (SAK,2004 : 7) : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalah 

hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk 

mempelajari inormasi dengan ketekunan yang wajar. 
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2. Relevan  

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, 

masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa 

lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Hal-hal yang 

seharusnya berkaitan dengan karakteristik keandalan antara lain penyajian 

jujur, netralitas, kelengkapan dan pertimbangan sehat. 

4. Dapat diperbandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keungan antar peride 

untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keunagan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 

2.3.5 Jenis Laporan Keuangan 

Berikut ini adalah jenis laporan keuangan utama dan pendukung menurut 

Harahap (2004:106): 

1) Daftar Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu. 

2) Perhitungan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Di sini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. 
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4) Laporan Arus Kas. Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas 

dalam suatu periode. 

5) Laporan Harga Pokok Produksi yang menggambarkan berapa dan unsur 

apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam 

hal tertentu Harga Pokok Produksi (HPPd) ini disatukan dalam laporan 

Harga Pokok Penjualan (HPPj). 

HPPj = HPPd + Persediaan Awal – Persediaan Akhir 

Harga Pokok Penjualan adalah harga pokok produksi ditambah dengan 

persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. 

6) Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7) Laporan Perubahan Modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan Perseroan. 

8) Dalam suatu kajian dikenal Laporan Kegiatan Keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 

mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. Laporan ini jarang digunakan. 

Laporan ini merupakan rekomendasi Trueblood Committee Tahun 1974. 

 

2.3.6 Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan 

tersebut di atas, maka menurut Munawir (2004:9) dapat ditarik kesimpulan bahwa 

laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: 

1) Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak 

menunjukkan nilai likuiditas atau realisasi di mana dalam interim report 

ini terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal judgment) 

yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan. 

2) Laporan keuangn menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunan dengan 
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standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan 

dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa 

perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan 

nilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar 

akumulasi depresiasinya. Akera itu angka yang tercantum dalam laporan 

keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu 

sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3) Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 

dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikkan 

volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikkan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut 

yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Jadi suatu analisa 

dengan memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat 

penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan 

yang keliru. 

4) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, misalnya 

reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak 

dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan 

yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manajernya, dan 

sebagainya. 

 

2.3.7 Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan 
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membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan 

ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan 

menghasilkan keuntungan baginya. 

Menurut Harahap (2004:120) para pemakai laporan keuangan beserta 

kegunaannya dapat dilihat dari penjelasan berikut: 

1) Pemegang Saham 

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, 

utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Ia juga ingin melihat prestasi 

perusahaan dalam pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga 

ingin mengetahui jumlah dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan 

per saham, jumlah laba yang ditahan. Juga mengetahui perkembangan 

perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan usaha sejenis, dan 

perusahaan lainnya. Dari informasi ini pemegang saham dapat mengambil 

keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual, atau 

menambahnya. Semua tergantung pada kesimpulan yang diambil dari 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan atau informasi tambahan 

lainnya. 

2) Investor 

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham. Bagi 

investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang 

akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3) Analis Pasar Modal 

Analis pasar modal selalu melakukan baik analisis tajam dan lengkap 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang 

berpotensi masuk pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, 

kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. Apakah layak disarankan untuk 

dibeli sahamnya, dijual atau dipertahankan. Informasi ini akan 

disampaikan kepada langganannya berupa investor baik individual 

maupun lembaga. 
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4) Manajer 

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya. 

Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu satu masalah yang 

memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. Untuk sampai pada 

keputusan yang tepat, ia harus mampu selengkap-lengkapnya kondisi 

keuangan perusahaan baik posisi semua pos neraca (aset, utang, modal), 

Laba/Rugi, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, break even, laba kotor, dan 

sebagainya. Karena beragamnya informasi yang dibutuhkannya ini, 

laporan keuangan yang disusun dengan norma akuntansi keuangan yang 

bersifat umum (general purpose) terasa sangat sedikit sehingga ia harus 

mengharapkan informasi yang didesain dari akuntansi manajemen. 

5) Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk 

menetapkan apakah ia masih terus bekerja disitu atau pindah. Ia juga perlu 

mengetahui hasil usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah 

penghasilan yang diterimanya adil atau tidak. Ia juga ingin mengetahui 

jumlah modal yang dimiliki karyawan jika memang ada seperti dalam 

perusahaan penerbitan di Indonesia. Demikian juga tentang cadangan dana 

pensiun, asuransi kesehatan, asuransi atau jaminan sosial tenaga kerja 

(jamsostek) negara yang demokratis, hak-hak karyawan dilindungi.  

6) Instansi Pajak 

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak baik Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan, Pajak 

Penjualan Barang Mewah, Pajak Daerah, Retribusi, Pajak Penghasilan 

(PPh). Perusahaan juga dikenakan pemotongan, penghitungan, dan 

pembayarannya. Semua kewajiban pajak ini seharusnya akan tergambar 

dalam laporan keuangan, dengan demikian instansi pajak (fiskus) dapat 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran 

perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan 

juga untuk dasar penindakan. 
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7) Pemberi Dana (Kreditur) 

Sama dengan pemegang saham investor, lender seperti bank, Investment 

fund, perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang situasi 

dan kondisi perusahaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang 

akan diberi pinjaman. Bagi yang sudah diberikan laporan keuangan dapat 

menyajikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan, kondisi 

keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan. Bagi 

perusahaan calon debitur laporan keuangan dapat menjadi sumber 

informasi untuk menilai kelayakan perusahaan untuk menerima kredit 

yang akan diluncurkan. 

8) Supplier 

Supplier hampir sama dengan kreditur. Laporan keuangan dapat menjadi 

informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas 

kredit, seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi risiko yang 

dimiliki perusahaan. 

9) Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan 

keuangan. Karena ia ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti 

peraturan yang telah ia tetapkan. Laporan keuangan dapat memberikan 

informasi apakan perusahaan telah mentaati standar laporan yang 

ditetapkan atau belum. Jika belum maka lembaga ini dapat memberikan 

teguran atau sanksinya. 

10) Langganan atau Lembaga Konsumen 

Langganan dalam era modern seperti sekarang ini khususnya di negara 

maju benar-benar raja. Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi 

persaingan, konsumen sangat diuntungkan. Ia berhak mendapatkan 

layanan memuaskan (satisfaction guarantee) dengan harga ekuilibrium, 

dalam kondisi ini konsumen terlindungi dari kemungkinan praktik yang 

merugikan baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan lain sebagainya. 

Biasanya lembaga khusus yang membantu memantau kepentingan 

konsumen ini adalah lembaga konsumen, bisa juga dalam hal makanan 



Bab II Tinjauan Pustaka 35

halal Majelis Ulama. Sebaiknya laporan keuangan juga menyajikan 

tentang ini. 

11) Lembaga Swadaya Masyarakat 

Sekarang ini sudah banyak terdapat jenis Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan keuangan 

misalnya LSM yang bergerak melindungi konsumen, lingkungan, serikat 

pekerja. LSM seperti ini membutuhkan laporan keuangan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya. 

12) Peneliti/Akademis/Lembaga Peringkat 

Bagi peneliti maupun akademis laporan keuangan sangat penting, sebagai 

data primer atau data sekunder dalam melakukan penelitian terhadap topik 

tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan atau perusahaan. 

Laporan keuangan menjadi bahan dasar yang diolah untuk mengambil 

kesimpulan dari suatu hipotesis atau penelitian yang dilakukan. 

 

2.3.8 Analisis Laporan keuangan 

  Bambang Riyanto (2001) mengatakan sebagai berikut : 

”Analisis laporan keuangan adalah penelaahan dengan mempelajari 
hubungan-hubungan atau tendensi-tendensi untuk menentukan posisi 
keuangan dan hasil operasional serta perkembangan perusahaan menurut 
laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang bersangkutan”. 

 
Analisis ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak di dalam perusahaan atas 

perintah manajer/pimpinan perusahaan dalam hal ini disebut analisis internal. 

Dalam melakukan analisis ini data-data oleh pihak-pihak diluar perusahaan seperti 

investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur, bankir serta pemerintah 

dan masyarakat umum. Dalam melakukan analisis eksternal yang tersedia terbatas 

pada laporan keuangan yang dipublikasikan saja. 

  Laporan keuangan merupakan sumber penting untuk memperoleh 

informasi mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan 

yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bila dapat 

dibandingkan selama 2 (dua) periode atau lebih, sehingga diperoleh data yang 
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bermanfaat. Analisa laporan keuangan menurut Van Horne (1998:140) sebagai 

berikut : 

”To evaluate a firm’s financial condition and performance, the financial 
analist needs to perform chekups on various aspect of firm’s financial 
health. A tool frequently used during these checkups is a financial ratio”. 
 
Tujuan dari analisa laporan keuangan adalah menggunakan data historis 

akuntansi untuk membantu memprediksi bagaimana kinerja perusahaan di masa 

yang akan datang. Aspek-aspek yang diperhatikan dan dianalisis oleh pemakai 

laporan keuangan  tergantung pada kebutuhan para pemakai, misalnya manajer 

perusahaan akan tertarik pada kekuatan financial perusahaan dan pengaruh 

penundaan keputusan terhadap aspek financial calon kreditur seperti bank akan 

memperbaiki kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman dan juga pada 

potensi keuntungan perusahaan pada masa depan. 

 

2.3.9  Analisis Rasio Keuangan 

 Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan, seorang analis memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang 

sering digunakan adalah rasio (Bambang Riyanto, 2001:329). 

 Pengertian Analysis Ratio Menurut Gitman (2000:124) adalah : 

”Involves the methods of calculating and interpreting, financial ratio to 
asset the performances”.   
 

Sedangkan menurut Sofyan Syafri (2001:297) : 

 “Analisis rasio adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 
satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 
yang relevan dan signifikan (berarti)”. 

 
 Pada dasarnya analisis rasio dilakukan dengan 2 macam perbandingan 

seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:329) : 

a. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu-

waktu yang lalu (ratio histories) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan 

untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. 
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b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio 

semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang 

sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan 

dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek 

financial tertentu berada di atas rata-rata industri terletak di bawah rata-rata. 

Rasio keuangan merupakan cara yang paling umum digunakan adalah 

dalam menganalisa laporan keunagan. Analisis rasio menggambarkan hubungan 

sistematis antar jumlah uang yang satu dengan yang lainnya. Perhitungan yang 

digunakan dalam analisis rasio ini sebenarnya sederhana, namun interpretasi 

terhadap rasio tersebut merupakan masalah yang cukup kompleks. 

 

2.3.9.1 Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas atau sering disebut juga rentabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan laba melalui semua kemampuan 

dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang dan sebagainya. Rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio. Salah satu cara untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan rasio Return On 

Equity dan Return On Assets.  

a. Return On Equity 

Return On Equity digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang 

dihasilkan dari investasi yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Rasio ini sangat 

umum digunakan oleh investor, karena rasio ini merefleksikan laba yang biasa 

diperoleh pemegang saham. Rasio ini mengkur kemampuan perusahaan dalam 

memberi keuntungan bagi pemegang saham biasa dengan menunjukkan presentasi 

laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan 

perusahaan. Nilai laba bersih yang digunakan adalah nilai modal sendiri yang 

digunakan pada akhir periode. Menurut Syamsudin (2001 : 65): 

“Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 
(income) yang tersedia bagi pemegang saham biasa maupun pemegang 
saham preferen atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 
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Secara umum semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh 
semakin baik kedudukan pemilik perusahaan”.  

  

Untuk menghitung nilai Return On Equity menurut Gitman (2000:145), rumus 

yang digunakan yaitu : 

 

EquityrsStockholde

TaxeserProfit AftNet
EquityOnReturn

 

  
  =  

 

b. Return On Assets 

Rasio ini mempunyai arti yang sangat penting sebagi salah astu teknik 

analisa keuangan yang bersifat menyeluruh. Analisa  Return On Assets ini 

merupakan teknik yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan dan juga 

investor untuk mengukur efektifitas dan keseluruhan operasi perusahaan. 

Pengertian Return On Assets menurut Munawir (2004:91) sebagi berikut : 

 “Return On Assets adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 
dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dana yang ditanamkan 
dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk 
menghasilkan keuntungan “. 

 

Menurut Gitman (2000:144), rumus yang digunakan untuk menghitung Return On 

Assets yaitu : 

 

tsTotal Asse

sAfter TaxeNet Profit
AssetsReturn On 

 =  

 

 
2.3.9.2 Rasio Leverage 

 Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan hutang. 

Beberapa analisis menggunakan istilah rasio ini sebagai rasio solvabilitas, yang 

berarti mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. 

Salah satu rasio leverage adalah Debt to Equity Ratio. Menurut Suad Husnan 

(2000) mengatakan Debt to Equity Ratio adalah rasio perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri. Dengan rasio ini dapat dilihat seberapa jauh perusahaan 
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dibiayai oleh pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

modal. Makin tinggi rasio ini berarti, semakin besar dana yang diambil dari luar. 

Ditinjau dari sudut solvabilitas rasio yang tinggi relatif kurang baik, karena bila 

terjadi likuiditas perusahaan akan mengalami kesulitan. Menurut Suad Husnan 

(2000:70), untuk menghitung Debt to Equity Ratio, rumus yang digunakan adalah: 

 

EquityTotal

sLiabilitieTotal
EquityTotalToDebtTotal

 

 
    =  

 

2.4 Saham 

2.4.1 Definisi Saham 

Saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber 

dana baru yang diperoleh perusahaan yang berasal dari pemilik modal dengan 

konsekuensi perusahaan harus memberikan kontra prestasi terhadap modal 

tersebut dalam bentuk dividen dan apresiasi harga saham. 

 Ada beberapa karakteristik saham yaitu : 

1. Saham termasuk financial Asset 

Investor membeli saham karena mengharapkan akan memperoleh 

pendapatan baik berupa dividen atau capital gain. 

2. Saham mengandung resiko 

Resiko yang melekat pada saham umumnya dibagi atas resiko sistematis 

dan yang tidak sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang akan 

dialami oleh semua saham dana tidak dapat dihindari, misalnya karena 

resesi dunia. Resiko tidak sistematis adalah resiko yang berkaitan dengan 

kejadian-kejadian random. Resiko ini tidak sama antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya. 

3. Saham mengandung unsur ketidakpastian 

Harga per saham kadang naik dan kadang turun. Tingkat keuntungan 

berapa dividen juga tidak tetap, bahkan kadang perusahaan tidak 

membagikan dividen bila keuntungan tidak mencukupi atau bila 

perusahaan akan melakukan ekspansi. 
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4.  Meskipun saham kelihatannya sama, pada kenyataannya saham itu 

berbeda baik harga maupun kualitasnya. 

 

2.4.2 Jenis Saham 

Menurut Marzuki Usman (1997:113), saham dapat dibedakan atas 

beberapa hal yaitu : 

1. Cara Peralihan Hak 

Jika dilihat dari cara peralihan hak, terdapat 2 jenis saham yaitu : 

a). Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak tertulis 

nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke 

investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut 

maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut dalam 

RUPS. 

b). Saham atas nama (registered stocks), merupakan saham yang ditulis 

dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus 

melalui prosedur tertentu. 

2.  Hak Tagihan / Klaim 

Jika ditinjau dalam segi kemampuan dalam klaim, maka saham terdiri dari : 

a). Saham Biasa (Common Stock) 

 Pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen pada akhir tahun 

pembukuan hanya jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Bila 

perusahaan tidak mandapatkan keuntungan atau bahkan mengalami 

kerugian, maka pemegang saham biasa tidak mendapatkan dividen dan 

mengenai hal ini ada ketentuan hukumnya, bahwa suatu perusahaan yang 

mengalami kerugian, selama kerugian ini belum dapat ditutupi maka 

selama itu pula perusahaan tidak diperbolehkan membayar dividen. Fungsi 

dari saham biasa adalah sebagai berikut : 

� sebagai alat untuk membelanjai perusahaan atau untuk memenuhi 

kebutuhan modal permanen 

� sebagai alat untuk menentukkan pembagian laba 
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� sebagai alat untuk mengadakan penggabungan atau kombinasi dari 

perusahaan-perusahaan 

� sebagai alat untuk menguasai perusahaan 

b). Saham Preferen (Preffered Stock) 

saham preferen adalah jenis saham lain sebagai alternatif saham biasa. 

Disebut preferen karena pemegang saham preferen mempunyai hak 

istimewa diatas pemegang saham biasa. Untuk hal tertentu yang 

diperjanjikan saat emisi saham, pemegang saham preferen mempunyai 

beberapa preferensi tertentu diatas pemegang saham biasa, terutama : 

� pembagian dividen, dividen dari saham preferen diambil terlebih 

dahulu kemudian sisanya barulah dibagikan untuk saham biasa. 

� Pembagian kekayaan, bila perusahaan dilikuidasi dalam pembagian 

kekayaannya didahulukan saham preferen. 

c). Saham Preferen Kumulatif (Cumulative Preffered Stock) 

Jenis saham ini pada dasarnya sama dengan saham preferen. Perbedaanya 

hanya terletak pada dasarnya hak kumulatif  yang dimilikinya oleh 

pemegang saham yang bersangkutan. Pemegang saham preferen kumulatif 

bila tidak menerima pembayaran dividen selama beberapa waktu, karena 

besarnya laba perusahaan tidak mencukupi atau bila perusahaan mendapat 

keuntungan berhak menuntut dividen-dividen yang tidak dibayarkan pada 

waktu lampau. Besarnya dividen dari saham preferen kumulatif 

dinyatakan dalam presentase tertentu dari nilai nominalnya. 

3.   Kinerja Saham 

Jika dilihat dari kinerja perdagangan maka saham dapat dikategorikan atas : 

a). Blue Chip Stocks, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki 

reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan 

stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 

b). Income stocks, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan 

pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. 
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c). Growth Stocks (well-know), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 

yang mempunyai reputasi tinggi, selain itu terdapat juga growth (lesser-

know). Yaitu saham dari emiten yang sebagai leader dalam industri namun 

memiliki ciri seperti growth stock. Umumnya saham ini berasal dari 

daerah dan kurang populer di kalangan emiten. 

d). Speculative Stocks, yaitu saham perusahaan yang tidak bisa secara 

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemampuan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, 

meskipun belum pasti. 

e). Counter Cyclical stocks, yaitu saham yang tidak berpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi secara umum. Pada saat resesi ekonomi, 

harga  saham ini tetap tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam 

memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi emiten seperti ini 

biasanya bergerak dalam prospek yang sangat dan selalu dibutuhkan 

masyarakat seperti rokok, consumer goods. 

 

2.4.3 Jenis Nilai Saham 

Menurut Jogiyanto (2003:80) ada berbagai jenis nilai saham, yaitu : 

a).  Nilai Par atau Nilai Nominal (Par Value / Face Value) 

Nilai par adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham tersebut. Jadi 

nilai nominal sudah ditentukan pada saat saham tersebut diterbitkan. 

Menurut Erich A. Helfert (2000:447) sebagai berikut :  

 " Par value is the nominal value established of security as constrasted 

with the market value of the security". 

b).  Nilai Buku  (Book Value) 

 Nilai buku adalah kemungkinan jumlah yang akan didapat per lembar 

saham sesudah menjual aset perusahaan untuk nilai balance sheet dan 

membayar hutang kepada semua kreditur dan pemegang preffered stocks. 

Menurut Bodie, Kane dan Marcus (1999) sebagai berikut : 
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 "Book value is accounting measure describing the net worth of common 

equity according to a firm'm balance sheet". 

c).  Nilai Intrinsik / Nilai Rill (Fair Value / Reasionable Value) 

Nilai intrinsik adalah nilai yang ditetapkan untuk sebuah saham biasa jika 

faktor-faktor utama dari nilai perusahaan dipertimbangkan. Menurut Van 

Horne (1998:66) sebagai berikut : 

 "The intrinsic value of security, on the order hard, is what the price of 

security be if property price based on all factors bearing on valuation 

assets, earning, future prospects, management, etc". 

d).  Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar adalah harga saham biasa yang terjadi di pasar modal. Harga 

pasar selembar saham biasa adalah harga yang dibentuk oleh penjual dan 

pembeli ketika mereka memperdagangkan saham. Menurut Brealey Myers 

(2004:344) adalah sebagai berikut : 

"The market value of the firm is forward looking it depends on the future 

devidends that shareholders expects to receive". 

 

2.4.4 Indeks Harga Saham 

Merupakan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu 

saham di bursa efek. Bursa Efek Jakarta menyatakan bahwa indeks harga saham 

merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Saat 

ini Bursa Efek Jakarta memiliki 5 macam Indeks Harga Saham, yaitu : 

a. Indeks Harga Saham Gabungan, menggunakan semua saham yang tercatat 

sebagai komponen perhitungan indeks. 

b. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-

masing sektor. 

4. Indeks LQ-45, menggunakan 45 saham yang terpilih setelah melalui berbagai 

macam seleksi. 

5. Jakarta Islamic Indeks (JII), menggunakan 30 saham yang termasuk dalam 

kriteria syariah dan termasuk saham likuid. 
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6. Indeks Individual, yaitu indeks harga masing-masing saham terhadap harga 

dasarnya. 

 

2.4.5 Analisa Saham 

Secara umum, dalam melakukan investasi terhadap saham ada 2 cara 

yaitu: 

a. Membeli saham dalam jangka panjang menunjukkan kinerja lebih baik 

dari rata-rata pasar. 

b. Membeli saham pada saat harganya murah dan menjual setelah harga naik. 

Menurut Suad Husnan (2000), sebelum melakukan pembelian para 

investor menggunakan beberapa metode analisa saham yaitu : 

1. Analisa Fundamental 

Metode terpopuler dalam memperkirakan present value dari saham, 

analisis yang menggunakan analisa ini disebut fundamental analyst. Bertolak 

dari anggapan dasar bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. 

Keputusan investor saham dari seseorang pemodal yang rasional didahului 

oleh suatu proses analisa terhadap variabel yang secara fundamental 

diperkirakan adalah mempengaruhi harga suatu efek. Mempelajari hubungan 

antara harga saham dengan kondisi perusahaan. Nilai saham mewakili nilai 

perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik saat itu bahkan harapan akan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai dikemudian hari. 

Fundamental dapat menyimpulkan apakah suatu saham undervalued atau 

overvalued. Para fundamental mempergunakan analisa ini untuk mendukung 

keputusan investasi jangka panjang. Dalam hal ini analisa fundamental 

dipergunakan untuk meramal harga saham dengan basis dari berbagai aspek 

diantaranya ekonomi, industri, politik, laporan keuangan dan statistik 

perusahaan (emiten) dan aspek-aspek fundamental lainnya. 

2. Analisa Teknik 

Bahwa investor adalah mahkluk irrasional. Aliran ini menganggap bahwa 

yang terjadi  di pasar semata-mata cerminan dari tingkah laku investor yang 

tidak rasional. Investor cenderung untuk mengikuti permintaan dan penawaran 



Bab II Tinjauan Pustaka 45

yang terjadi dipengaruhi oleh faktor psikologis investor. Memplot perubahan 

harga dan volume dapat dilihat dalam suatu chart. Dari grafik tersebut mereka 

mencoba menemukan pola kemudian memprediksi apabila naik atau turun. 

Francis memberikan pandangan mengenai analisa teknikal bahwa model ini 

digunakan untuk memprediksi perilaku dan pergerakan harga saham dengan 

sebagian besar analisis menggunakan grafik. Analisa teknik dapat mengetahui 

kondisi pasar pada saat bergairah atau lesu. 

 

2.5 Return Saham 

Gitman (2000:237) mendefinisikan : 

"The return on common equity is measured are the total gain or loss 
expressed on behalf of its owner over given period of time, it commonly 
stated as the change in value plus any cash distribution expressed as 
percentage of the beginning of period common equity value". 

 
 Tingkat pengembalian saham yang dimaksudkan oleh definisi diatas 

adalah tingkat pengembalian saham biasa dan merupakan pembayaran kas yang 

diterima akibat pemilikan suatu saham ditambah dengan perubahan harga pasar 

saham lalu dibagi dengan harga saham pada investasi, jadi tingkat pengembalian 

ini berasal dari 2 sumber yaitu pendapatan (devidend) dan perubahan harga saham 

(capital gain/loss). 

Gitman menurunkan persamaan : 
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Dimana : 

R  = Actual rate of return 

Dt  = The cash dividend at the end of time period t 

Pt  = Stock price at time period t 

Pt-1  = Stock price at time period t-1 
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 Pada persamaan diatas menunjukkan bahwa return saham ditimbulkan 

oleh perubahan nilai saham pada suatu periode (capital gain/loss). Dan arus kas 

yang trealisasi dalam periode tersebut. 

 

2.5.1 Devidend 

Robert F. Meigs (1990:542) mendefinisikan dividen sebagai berikut : 

 "Devidend is distribution of cash by corporation to its stockholder". 

Jadi dividen merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada para pemegang 

saham biasa dalam bentuk tunai. Kebijakan dividen menetukkan berapa banyak 

keuntungan yang harus ditanamkan kembali. Laba yang ditahan merupakan salah 

satu sumber dana terpenting untuk membiayai perusahaan tetapi dividen 

membentuk arus kas yang semakin banyak mengalir ke tangan pemegang saham. 

 Bagi perusahaan yang memiliki kinerja tinggi biasanya akan memberikan 

cash dividend  yang tinggi ini terkadang dapat merangsang para calon investor 

untuk melakukan investasi pada saham tersebut. Semakin banyak peminat maka 

akan semakin tinggilah harga pasar saham yang bersangkutan. 

 Di lain pihak, perusahaan yang bersifat ekspansi maka perusahaan akan 

menetapkan pay out ratio yang kecil atau bahkan tidak memberikan dividen sama 

sekali. Laba yang diperoleh akan diinvestasikan kembali untuk memperluas 

perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan tingkat capital gain yang relatif tinggi 

pula. Capital gain yang tinggi dapat berarti tingkat apresiasi harga saham yang 

cukup besar dapat menguntungkan investasi jangka panjang. 

 

2.5.2 Capital Gain / Loss 

Jenis-jenis asset seperti saham, obligasi dan real asset dikelompokkan 

sebagai capital asset. Jika kita membeli suatu capital asset dan menjualnya 

dikemudian hari dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli maka keuntungan 

ini disebut capital gain, tetapi jika terjadi kerugian maka disebut capital loss. 

 Eugene F. Brigham (2004:124) mendefinisikan capital gain / loss sebagai 

berikut : 
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 "The profit / loss from the sale of capital assets for less that is purchase 
that its purchase price". 

 
Secara sederhana capital gain / loss merupakan selisih positif / negatif antara 

harga saham saat membeli dibandingkan dengan harga saham saat menjual saham 

tersebut di bursa efek.  

 

2.6 Pengaruh Return On Equity, Return On Assets dan Debt To 

Equity Ratio Terhadap Return Saham 

Menurut Van Horne dalam Finacial management and Policy (2002:317) 

adalah : 

“The objective company must be create value its shareholders value is 
represented by the market price of a companys common stock, which in 
turn is function of the firm’s investment, financing and devident 
decisions”. 
 

Oleh karena itu, keberhasilan seorang manajer dalam menjalankan operasi 

perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya dapat dilihat dari 

keberhasilan dalam memaksimumkan kekayaan pemiliknya. Dengan demikian 

biasanya seorang investor akan memilih perusahaan yang dapat memaksimumkan 

nilai pasar kekayaannya melalui harga saham yang tinggi dengan melakukan 

analisis Return On Equity, Return On Assets dan Debt To Equity Ratio. 

 Menurut Triyetni (2006) pada hakekatnya Return On Equity, Return On 

Assets dan Debt To Equity Ratio perusahaan yang baik akan mencerminkan 

kinerja perusahaan yang baik. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap investor 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan dengan 

pengharapan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang tinggi pula. 

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rena Johan (2002) 

menyatakan bahwa Return On Equity akan berpengaruh positif terhadap Return 

saham, jika Return On Equity naik maka Return saham naik. Selain itu, Ida Bagus 

(2002) mengungkapkan jika Return On Assets naik maka Return saham juga naik. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara return dan asset 

terhadap return saham. Sedangkan Darmawan (2001) menyimpulkan bahwa 
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pengaruh Debt To Equity Ratio bersifat negatif, karena semakin tinggi Debt To 

Equity Ratio maka Return saham akan turun. 

 Dengan demikian semakin tinggi Return On Equity, Return On Assets  

perusahaan tersebut semakin tinggi nilai perusahaan tersebut, maka diharapkan 

tingkat pengembalian (return) saham akan semakin tinggi pula dan sebaliknya. 

Return On Equity, Return On Assets rendah maka semakin rendah tingkat 

pengembalian (return) saham perusahaan tersebut. Berbeda dengan Debt To 

Equity Ratio, semakin tinggi Debt To Equity Ratio maka makin rendah tingkat 

pengembalian (return) saham perusahaan tersebut.  

 Tingkat kesejahteraan pemegang saham mencerminkan nilai kepuasan dan 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari hasil menginvesatsikan dananya 

dalam bentuk kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Ukuran kesejahteraan 

yang paling umum adalah dari dividen yang diterimanya dan dari capital gain 

atau kenaikan harga saham. 

 


